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ATA NÚMERO TRINTA (2017-2021), DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL 

DO SAL, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO 

ANO DE 2018: -------------------------------------------------------------------   

 ------------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila 

de Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre, reuniu ordinariamente o 

Executivo Camarário, sob a presidência do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes e 

com a presença dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista, e 

Toni Serge Costa Ribeiro, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0561/20181228) VERIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE FALTA. -----------------------------------  

 ------------- tendo sido verificada a ausência da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, 

falta essa que foi justificada nos termos e para os efeitos preceituados na alínea c) do arti-

go trigésimo nono, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM E ABERTURA DA REUNIÃO. -----------------  

 ------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente dezoito horas, 

quando o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --------------------------------------  

 ------------- Falta da Vereadora Cristina Borges. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe de Divisão de Admi-

nistração Geral, António Manuel Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, informou que na sequência do expediente, entretanto 

rececionado, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: ----------------------------------  

 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO (a fls.189v)------------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.189v) --------------------------  



 

 

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.189v a 191v) ----------------------------------------  

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.189v a 191v) -------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.191v a 1976v ----------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.191v) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.191v) ----------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.191v a 192v) -------------------------------------------------------  

 ------------- CASA DO PASSAL (a fls.191v a 192) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO DA CASA DO PASSAL. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.191v a 192) --------------------------------------------------------------  

 ------------- COMPROPRIEDADES (a fls.192 a 192v) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS, ARTIGOS N.ºs 

3190 e 5190, DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO 

DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.192 a 192v) -------------------------------------------------------  

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.192v a 193)-------------------------------------  

 ------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (a fls.192v a 193) -------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 5.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2018. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.192v 

a 193) ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.193 a 196v) ------------------------------------------------------  

 ------------- POSTO DE MEDICAMENTOS DE PARADA (a fls.193) -----------------------------------  

 ------------- 7. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 8964, EMANADO DA FARMÁCIA 

MODERNA. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.193) ------------------------------------------  

 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (a fls.193 a 193v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 8. REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. ALTERAÇÕES. ANÁLISE E 
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DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.193 a 193v) -------------------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLOS (a fls.193v) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. LIMPEZA DO CANIL – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.193v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- BIBLIOTECA MUNICIPAL (a fls.193v a 194) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.193v a 194) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.194 a 195) ----------------------------------------------------------------  

 ------------- 11.1 PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO 

JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA O 

PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO (ASSISTENTE OPERACIONAL - 

MOTORISTA). RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.194) -------------------------------------------  

 ------------- 11.2 PAGAMENTO DE ENCARGOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS RELATIVOS ÀS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES 

(CPAS) E QUOTAS PARA A ORDEM DOS ADVOGADOS (AO). PARECER DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS E DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.194v a 195) -------------------------------------------------------  

 ------------- 12. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (a fls.195 a 196) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 12.1 CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

24 MESES. ESCLARECIMENTOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.195) ------------  

 ------------- 12.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE TAREFA, PARA 

MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVOS E PESADOS DE MERCADORIAS E CONDUTOR 

DE MÁQUINAS PESADAS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.195 a 195v) ------------  

 ------------- 12.3 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO EM 

VISEU DÃO LAFÕES - PROJETA "CARREGAL EDUCA" - CONSULTA PRÉVIA. RATIFICAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.195v a 196) --------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- FORNECIMENTOS (a fls.196 a 196v) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ADAPTAÇÃO AO SNC-AP PELAS JUNTAS DE 

FREGUESIA DO CONCELHO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.196 a 196v) --------  

 ------------- VIATURAS MUNICIPAIS (a fls.196v) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 14. ABATE DE VIATURAS. PROPOSTA DA IMPONENTURBO, LDA. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.196v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.196v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.196v) ------------------------------------------------------  

 ------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes 

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0562/20181228) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------  

 ------------- Este espaço não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0563/20181228) 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. --------------  

 ------------- Intervenção do Presidente da Câmara e dos Vereadores. ---------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito 

da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ----------------------------------  

 ------------- No dia 15/12/2018, esteve presente na Ceia de Natal da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/12/2018, esteve presente no Almoço de Natal da Associação Recreativa 

e Cultural de Pinheiro; e na Festa e Ceia de Natal da Sociedade Filarmónica de Cabanas de 

Viriato; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/12/2018, esteve presente na inauguração das novas instalações do 

IAPMEI em Viseu, no Parque Industrial de Coimbrões - Edifício Expobeiras; ------------------------------  
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 ------------- No dia 18/12/2018, visitou o recinto da Feira de Carregal do Sal; esteve presente na 

reunião do Conselho Executivo da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, 

com a presença da Administração da Ferrovial Serviços; e na Ceia de Natal da Unidade Re-

sidencial de Sousa Mendes do Centro Social Professora Elisa Barros Silva; ------------------------------  

 ------------- No dia 19/12/2018, esteve presente na cerimónia de assinatura do protocolo de 

criação de Equipa de Intervenção Permanente na Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Cabanas de Viriato, em Maceira, Leiria; e esteve presente na Ceia de Natal da 

Câmara Municipal, dos colaboradores e familiares; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/12/2018, esteve presente na reunião ADICES; ----------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2018, esteve presente na estreia da “Gala de Natal – O Melhor de 

Quatro Anos”, no Centro Cultural de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/12/2018, reuniu com representantes da empresa Iluminações Carvalho; 

e com o encenador António Leal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, complementou o seu registo es-

crito, dando informação sobre assuntos que irão fazer parte da ordem do dia da próxima ou 

de próximas reuniões desta Câmara Municipal, dando a conhecer, ainda, a mudança da 

estrutura do novo site do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------  A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------  

 ------------- Vice-Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo escrito 

da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ----------------------------------  

 ------------- No dia 17/12/2018, esteve presente na ceia de Natal da USCSAL – Associação 

Cultural Sénior de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 18/12/2018, participou na visita ao recinto da Feira de Carregal do Sal; -----------  

 ------------- No dia 19/12/2018, esteve presente na apresentação de Boas Festas e Ceia de 



 

 

Natal da Câmara Municipal, dos colaboradores e familiares; ------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/12/2018, esteve presente na ARH Centro em Coimbra para a assinatura 

da adenda ao protocolo de colaboração entre a APA.IP e os Municípios da ARH Centro afe-

tados pelos fogos florestais de 2017; e esteve presente no Jantar de Natal do Agrupamento 

de Escolas de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2018, esteve presente na estreia da “Gala de Natal – O Melhor de 

Quatro Anos”, no Centro Cultural de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/12/2018, acompanhou a reunião com representantes da empresa Ilumi-

nações Carvalho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ana Cristina Silva Sousa Borges. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito 

da presença em reuniões e noutras iniciativas da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Bor-

ges, nos seguintes termos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 15/12/2018, esteve presente no Festival de Natal nas Piscinas Municipais; 

no Mercadinho de Natal; e na Ceia de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Cabanas de Viriato; ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 16/12/2018, esteve presente no Almoço de Natal da Associação Recreativa 

e Desportiva de Fiais da Telha; na receção ao Pai Natal no Mercadinho de Natal; na Ordena-

ção Episcopal de D. Armando Esteves Domingues; e na Ceia de Natal da Sociedade Filar-

mónica de Cabanas de Viriato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 17/12/2018, visitou os doentes, do Concelho, internados no Hospital de São 

Teotónio, em Viseu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 18/12/2018, acompanhou a visita ao recinto da Feira de Carregal do Sal; 

esteve presente na Festa de Natal da Cáritas de Beijós; e na Ceia de Natal da Unidade Resi-
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dencial de Sousa Mendes do Centro Social Professora Elisa Barros Silva; ---------------------------------  

 ------------- No dia 19/12/2018, esteve presente na Festa de Natal da CRTT - Clínica de Recu-

peração e Tratamento da Toxicodependência; na apresentação de Boas Festas e Ceia de 

Natal da Câmara Municipal, dos colaboradores e familiares; ------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2018, esteve presente na estreia da “Gala de Natal – O Melhor de 

Quatro Anos”, no Centro Cultural de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------------  

 ------------- Fez, ainda, neste período de tempo, atendimento diário a munícipes no âmbito da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de Ido-

sos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem como 

a coordenação e distribuição de apoios; e coordenação da próxima ação do programa Re-

nascer Carregal, em Cabanas de Viriato, no dia 2 de janeiro; e preparação a Feira da Pinha e 

do Pinhão, Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal. -------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- Toni Serge Costa Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para abordar um assunto de 

trânsito e sugerir o estudo para colocação de uma passadeira junto à Pastelaria Parque e o 

Parque Alzira Cláudio, nesta Vila de Carregal do Sal. Prosseguiu, para se referir à empresa 

intermunicipal EIMAR e por ser do seu conhecimento de que não tinha havido unanimidade 

na votação da Câmara Municipal de Mortágua, porquanto, pelo menos, um Vereador do 

Partido Socialista tinha votado contra, perguntou se era do conhecimento do Presidente da 

Câmara ou dos restantes Vereadores da maioria, qual tinha sido a posição da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Mota Abrantes, respondeu às ques-

tões suscitadas, afirmando que tinha ideia de que o assunto da passadeira já teria sido 



 

 

abordado em reunião de Comissão de Trânsito. Quanto à posição da Assembleia Municipal 

de Mortágua referiu que não era do seu conhecimento, mas que iria tentar saber. --------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------   

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0564/20181228) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. -----------------------  

 ------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números duzentos 

e quarenta e dois), referentes ao dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito, que apresen-

tavam os seguintes saldos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – € 3 636,78 (três mil, seiscentos e trinta e 

seis euros e setenta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Mil-

lennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de 

€3 311 579,64 (três milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e setenta e nove euros e ses-

senta e quatro cêntimos); o que perfaz um total de €3 315 216,42 (três milhões, trezentos e 

quinze mil, duzentos e dezasseis euros e quarenta e dois cêntimos). ----------------------------------------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €893,88 (oitocentos e noventa e 

três euros e oitenta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal 

do Sal, a quantia de €188 990,15 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa euros e 

quinze cêntimos); o que perfaz um total de €189 884,03 (cento e oitenta e nove mil, oitocen-

tos e oitenta e quatro euros e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CASA DO PASSAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0565/20181228) 4. REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO DA CASA DO PASSAL. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------  
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 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontra capeado 

com a informação dos serviços, datada de vinte do corrente mês e ano e do projeto de Re-

qualificação e Musealização da Casa do Passal e Memória do Cônsul Aristides de Sousa 

Mendes. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por ade-

quadas à boa compreensão do tema em referência, aludindo, nomeadamente, às reuniões 

havidas com a equipa dos Arquitetos, acompanhamento da elaboração do anteprojeto, do 

projeto e bem assim ao facto de, em data recente, a mesma ter feito a entrega do projeto de 

execução, tendo sido, de imediato, solicitado o parecer à Direção Regional de Cultura do 

Centro. Concluiu, recordando que sobre o estudo prévio, esta entidade já tinha emitido pa-

recer favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto apresentado, referente à 

Requalificação e Musealização da Casa do Passal. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- COMPROPRIEDADES ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0566/20181228) 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS 

RÚSTICOS, ARTIGOS N.ºs 3190 e 5190, DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE. EMISSÃO 

DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO 

(REDAÇÃO ATUAL). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  -------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/06, sob o n.º 518). -------   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número doze, datada de dezassete do corrente mês e 

ano. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Bibiana Fernandes Nunes 

Martins, na qualidade de proprietária, para constituição de compropriedade, referente aos 



 

 

artigos rústicos inscritos matricialmente sob os números três mil cento e noventa e cinco 

mil cento e noventa, ambos da Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Carregal do 

Sal. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade, sendo certo que os 

prédios continuarão indivisos e com fundamento nas respetivas disposições da lei número 

noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro (redação atual), não pode resultar 

qualquer parcelamento físico da propriedade, nem configurar qualquer direito de constituir 

ou dividir em lotes para a construção, em violação do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-lei número quinhentos e cinquenta e cinco, de dezasseis 

de dezembro, na sua redação atual. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------  

 ------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0567/20181228) 6. 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 5.ª ALTERAÇÃO ÀS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2018. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/20, sob o n.º 1869). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta e dois, data-

da de dezanove do corrente mês e ano, que capeava a proposta da quinta alteração ao Or-

çamento e às Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezoito. O Presidente da 

Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para apresentar, explicar e justificar o do-

cumento em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Face ao conteúdo da informação, nos termos da alínea d), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou aprovar por unani-

midade a quinta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do 

ano de dois mil e dezoito, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------   
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-----------Orçamento da Despesa: Reforços de €98 000,00 (noventa e oito mil euros); e Dimi-

nuições de €98 000,00 (noventa e oito mil euros).  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- Grandes Opções do Plano: Reforços de €21 000,00 (vinte e um mil euros); e Dimi-

nuições de €64 000,00 (sessenta e quatro mil euros).  ----------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- POSTO DE MEDICAMENTOS DE PARADA ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0568/20181228) 7. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 8964, EMANADO DA 

FARMÁCIA MODERNA. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/13, sob o n.º 8964). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, uma carta emanada da Farmácia Moderna, subscrita pela 

sua proprietária, que capeava um requerimento apresentado ao Conselho Diretivo do IN-

FARMED, I.P., referente ao encerramento do Posto de Medicamentos de Parada. O Presi-

dente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por 

adequadas ao tema em causa, informando sobre as conclusões da reunião com a proprie-

tária da Farmácia Moderna, Dr.ª Susana Raquel Farinha Duarte. -------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0569/20181228) 8. REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 

ALTERAÇÕES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/20, sob o n.º 1867). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de alteração do Regulamento do Orçamento 

Participativo Municipal. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra 

para apresentar e justificar este ponto da ordem do dia, recordando que, em reuniões ante-

riores e ainda que de forma informal, já tinha abordado a intenção que agora era concreti-

zada através da proposta apresentada, que tinha merecido um primeiro parecer da Jurista 

desta Câmara Municipal, para obviar a certos constrangimentos que se tinham verificado 



 

 

na operacionalização deste projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta de alteração do Regula-

mento do Orçamento Participativo Municipal, devendo, no entanto e no imediato, ser pro-

movida a audiência prévia dos interessados, por período não inferior a trinta dias seguidos, 

o que foi determinado aos serviços, como condição de eficácia desta deliberação. -----------------  

 ------------- PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0570/20181228) 9. LIMPEZA DO CANIL – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/14, sob o n.º 1836). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta, datada de 

treze do corrente mês e ano, subordinada ao protocolo da limpeza e manutenção do canil, 

oportunamente celebrado entre o Município de Carregal do Sal e o Clube de Caça e Pesca 

de Cabanas de Viriato, sucessivamente renovado, tendo os serviços concluído e proposto o 

lançamento de procedimento para a aquisição dos referidos serviços ou a assinatura de 

novo contato com a mesma entidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar com a continuação do protocolo existente en-

tre o Município de Carregal do Sal e o Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato, através 

da celebração de novo contrato/adenda, com fundamento no manifesto interesse público, 

decorrentes do seu funcionamento e da sua manutenção. ---------------------------------------------------------  

 ------------- BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0571/20181228) 10. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.RATIFICAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/13, sob o n.º 1826). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-
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do com a informação dos serviços número quinhentos e trinta e sete, datada de doze do 

corrente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para 

dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, salien-

tando que face ao termo do prazo para apresentação de candidaturas, tinha despachado 

favoravelmente a proposta que lhe tinha sido apresentada. --------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto apresentado referente à 

Biblioteca Municipal – Melhoria da Eficiência Energética, cuja candidatura já tinha sido 

submetida no âmbito do respetivo aviso no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso 

de recursos, ratificando, assim, a decisão de concordância do Presidente da Câmara, profe-

rida em doze do corrente mês e ano. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. PESSOAL AUTÁRQUICO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0572/20181228) 11.1 PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO, PARA O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO (ASSISTENTE 

OPERACIONAL - MOTORISTA). RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/06, sob o n.º 1793). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número duzentos e cinquenta e oito, datada de seis do 

corrente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para 

dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, salien-

tando que para dar celeridade ao processo tinha proferido despacho de conformidade. ----------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o procedimento concursal adotado, 

ratificando, assim, o despacho proferido pelo Presidente da Câmara, em sete do corrente 

mês e ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

 ------------- (0573/20181228) 11.2 PAGAMENTO DE ENCARGOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS 

RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E 

SOLICITADORES (CPAS) E QUOTAS PARA A ORDEM DOS ADVOGADOS (OA). PARECER DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS E DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.--------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/21, sob o n.º 9169). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com os pareceres oportunamente rececionados e emanados da Ordem dos Advogados 

(Delegação Regional de Coimbra) e da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O 

Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações 

tidas por adequadas à boa compreensão do tema em análise, recordando que na primeira 

reunião de setembro do corrente ano, quando a Câmara Municipal se pronunciou favora-

velmente ao pagamento das contribuições e quotas em epígrafe, a eficácia da deliberação 

ficou a aguardar os pareceres das entidades acima mencionadas e que foram agora rece-

bidos. Salientou que as duas entidades informam sobre a não possibilidade de pagamento 

dos encargos legais obrigatórios relativos às contribuições para a Caixa de Previdência dos 

Advogados e Solicitadores e quotas para a Ordem dos Advogados, o que o levou a ter uma 

reunião, de imediato, com a Técnica Superior Carla Filipa Barros Moreira, no sentido de a 

colocar ao corrente do sucedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar com as posições assumidas pela Ordem dos 

Advogados (Delegação Regional de Coimbra) e pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, constantes dos seus pareceres, pelo que não irão ser pagos/reembolsados à 

Técnica Superior desta Câmara Municipal Carla Filipa Barros Moreira, os montantes refe-

rentes às contribuições para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e quo-
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tas para a Ordem dos Advogados, retificando e complementando o teor da deliberação to-

mada na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em dezassete de setembro 

do corrente ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0574/20181228) 12.1 CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGUROS PARA 24 MESES. ESCLARECIMENTOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/20, sob o n.º 1868). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação/relatório final, com o número noventa e um, datado de vinte do cor-

rente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar 

as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo 

esclarecimentos adicionais para o conteúdo da documentação constante do processo. ---------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto, prestando particular 

atenção à tramitação processual e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade 

concordar e aprovar a adjudicação do fornecimento e prestação de seguros ao Município 

de Carregal do Sal, pelo prazo de vinte e quatro meses, ao concorrente Seguradoras Unidas, 

S.A. pelo preço de €165 726,18 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis eu-

ros e dezoito cêntimos), ratificando, assim, a decisão de concordância proferida pelo Presi-

dente da Câmara, em vinte do corrente mês e ano. ----------------------------------------------------------------------  

  ------------- (0575/20181228) 12.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE TAREFA, 

PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVOS E PESADOS DE MERCADORIAS E 

CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/29, sob o n.º 1767). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com informações e pareceres dos serviços. O Presidente da Câmara, Rogério Mota 



 

 

Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão 

do tema em referência, evidenciando que a adoção deste procedimento tinha sido de re-

curso para levar a bom porto o serviço público atinente ao setor em causa e que iria durar 

até à conclusão do procedimento concursal para o recrutamento, por tempo indeterminado, 

na categoria e carreira de assistente operacional (motorista), face à vaga deixada em aber-

to pela desvinculação do anterior titular, podendo, no âmbito do mesmo procedimento, vi-

rem a ser preenchidos outros postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, caso se 

venha a verificar essa necessidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou aprovar por maioria, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogé-

rio Mota Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, da Vereadora Ana 

Cristina Silva Borges e do Vereador António Óscar de Almeida e Paiva e abstenção do Ve-

reador Toni Serge Costa Ribeiro, a contratação da prestação de serviços, na modalidade de 

tarefa, com Carlos Manuel da Costa Dias, nos termos da documentação apresentada. A 

Câmara Municipal ratificou, assim, as decisões do Presidente da Câmara entretanto toma-

das sobre o assunto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro apresentou declaração de voto, referindo que 

a mesma se prendia com os motivos anteriormente proferidos, plasmados, nomeadamen-

te, na ata da última reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0576/20181228) 12.3 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 

EDUCATIVO EM VISEU DÃO LAFÕES - PROJETA "CARREGAL EDUCA" - CONSULTA PRÉVIA. 

RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/21, sob o n.º 1871). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número duzentos e sessenta e quatro, datada de vinte e 



Livro 96 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

um do corrente mês e ano. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da pa-

lavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em refe-

rência, recordando que este era um procedimento que agora estava a ser iniciado e do qual 

já tinha dado informações em reuniões anteriores. Disse tratar-se da operacionalização de 

uma das componentes de um projeto que tinha sido candidatado no âmbito da Comunida-

de Intermunicipal Viseu Dão Lafões. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o procedimento por consulta prévia 

para a aquisição/prestação de serviços de Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão-

Lafões – Projeto “Carregal Educa”, nos termos apresentados. Ratificou, assim, a decisão do 

Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, proferida em vinte e oito do corrente mês e 

ano. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0577/20181228) 13. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ADAPTAÇÃO AO SNC-AP 

PELAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/19, sob o n.º 1862). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número quarenta e um, datada de dezassete do corren-

te mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as 

explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência. -------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o procedimento adotado, nos termos 

apresentados, tendo em vista o apoio às Juntas de Freguesia do Concelho, na aquisição de 

software de adaptação ao SNC-AP, ratificando, assim, o despacho de concordância do Pre-

sidente da Câmara Municipal proferido em dezanove do corrente mês e ano, para transfe-



 

 

rência de mil e quinhentos euros para cada Junta de Freguesia. ------------------------------------------------  

 ------------- VIATURAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0578/20181228) 14. ABATE DE VIATURAS. PROPOSTA DA IMPONENTURBO, 

LDA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/19, sob o n.º 9004). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com o ofício e proposta formulado pela empresa Imponenturbo, L.da, datado de dezoito 

do corrente mês e ano, referente ao abate das viaturas pertença desta Câmara Municipal, a 

carrinha Bedford NKR e Dumper VIMA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta de abate das viaturas 

Bedford NKR, pelo preço de trezentos e cinquenta euros e do Dumper VIMA, pelo preço de 

cento e cinquenta euros, apresentada pela empresa Imponenturbo, L.da, determinado aos 

serviços as diligências atinentes à eficácia desta deliberação. ---------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0579/20181228) 15. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS.  ------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, informou o restante Executivo 

Camarário dos pagamentos havidos, a que se referiam as autorizações com início no nú-

mero dois mil setecentos e trinta e um e termo em dois mil novecentos e seis, no valor de 

€284 174,94 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro euros e noventa e 

quatro cêntimos), todas elas registadas nas fichas respetivas. --------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade tomar 

conhecimento, concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câmara. ---------   

 ------------- (0580/20181228) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezassete horas e cinquenta e cinco minutos, quando o Presi-
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dente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu por concluída a agenda da ordem do dia des-

ta reunião, tendo solicitado ao Chefe da Divisão de Administração Geral que procedesse à 

leitura da ata que, para constar, tinha sido, entretanto, elaborada. -----------------------------------------------   

 ------------- Feita de seguida a respetiva leitura, a Câmara Municipal, decorrida votação nomi-

nal, aprovou por unanimidade a ata nos exatos termos em que a mesma se encontrava 

redigida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0581/20181228) ENCERRAMENTO. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara, foi declarada encerrada 

a reunião, quando eram dezoito horas, procedendo à assinatura da ata, conjuntamente com 

quem a lavrou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

 ------------- António Manuel Ribeiro 

 

 -------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


